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O blog Controvérsia foi criado em 2006 pelo geógrafo e professor Ricardo Alvarez. Nele há 

divulgação de diversos textos para discutir a geografia, movimentos sociais, informações científicas, 

etc. (disponível em: <http://blog.controversia.com.br/>. Acesso em: 12 nov. 2018). 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mantém o portal IBGEeduca com 

inúmeras informações sobre a população brasileira, em linguagem acessível aos estudantes, além de 

mapas dos estados da federação (disponível em <https://7a12.ibge.gov.br/>. Acesso em: 27 set. 

2018). 

Referência de mapa-múndi com a Austrália no Centro (disponível em: 

<http://www.laparola.com.br/wp-content/uploads/2014/02/map-of-world-upside-down-south-pole-

on-top.jpg>. Acesso em: 12 nov. 2018).  

O documentário Obsolescência programada (direção: Cosima Dannoritzer. Espanha, 2010) 

mostra que a duração da vida útil de alguns produtos são determinados pela indústria com objetivo 

de estimular o consumo de verões mais atuais.  

 

6. Projeto integrador 

Título: Estudo de caso do e-lixo (lixo eletrônico) 

Tema Globalização e consumismo 

Problema central 
enfrentado 

Impactos sociais e ambientais relacionados ao descarte e à reciclagem parcial do lixo eletrônico, 
local e globalmente.  

Produto final Confecção de pôsteres educativos e apresentação. 

Justificativa 

Os projetos integradores são oportunidades de aprendizagens significativas, uma vez que 

integram mais de um componente curricular em torno de uma temática relevante e desafiadora. O 

objetivo central deste projeto integrador para o 1º bimestre é propiciar aos alunos uma 

aprendizagem concreta por meio da articulação de conteúdos de Geografia, História e Ciências, 

considerando situações vivenciadas e o contexto do local onde a escola está situada.  

Com o advento das tecnologias de computação e de comunicação, por meio do uso de 

computadores, notebooks, tablets e smartphones, e da redução de custos aos consumidores, 

constata-se o crescimento exponencial do uso desses equipamentos. O aperfeiçoamento de 

processadores e componentes, o desenvolvimento da internet, o aumento do tráfego de 

informações (arquivos, vídeos, documentos digitais e mensagens eletrônicas) e o consumismo 

relacionado à compra de novos equipamentos, cada vez mais sofisticados e eficientes, produzem 

uma quantidade muito grande de produtos que, quebrados ou sem uso, são descartados todos os 

dias, formando o lixo eletrônico (ou e-lixo). Esse fato é resultante dos avanços tecnológicos no 

http://blog.controversia.com.br/
https://7a12.ibge.gov.br/
http://www.laparola.com.br/wp-content/uploads/2014/02/map-of-world-upside-down-south-pole-on-top.jpg
http://www.laparola.com.br/wp-content/uploads/2014/02/map-of-world-upside-down-south-pole-on-top.jpg


 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

1º bimestre – Plano de desenvolvimento 

contexto da globalização, o que gera cada vez mais produtos de consumo, tornando os atuais 

obsoletos e descartáveis. 

A correta destinação do e-lixo e o reaproveitamento de materiais e componentes são 

fundamentais para minimizar e evitar danos ao meio ambiente e à própria sociedade. Um mercado 

específico do lixo eletrônico foi criado, envolvendo localidades que vivem exclusivamente da 

reciclagem desses materiais, em condições, muitas vezes, insalubres e precárias de trabalho. Essa 

problemática remete à responsabilidade das empresas vinculadas à produção de equipamentos e 

reciclagem ou descarte adequado de materiais e componentes, a exemplo das baterias (geralmente 

contendo metais pesados e de alta toxicidade). Também há a relação com a responsabilidade dos 

consumidores e do Poder Público no que tange à consciência cidadã e ao papel das instituições para 

assegurar o controle de atividades econômicas, saúde pública e conservação/recuperação ambiental.  

O propósito do projeto é sensibilizar os alunos quanto à produção do lixo eletrônico, 

envolvendo o consumo e o descarte de produtos tecnológicos da sociedade contemporânea. Busca-

se aprofundar os estudos sobre os impactos do processo de globalização, o papel das grandes 

empresas e corporações e a influência no modo de vida, hábitos e cultura de diferentes sociedades e 

países. Esses impactos podem ser identificados e medidos, considerando a quantidade e a variedade 

de materiais, componentes e resíduos, recicláveis ou não, gerando impactos ambientais e sociais.  

Importa destacar que, quanto às competências específicas do componente curricular 

Geografia estabelecidas pela BNCC, entre outras, esse projeto integrador contempla o incentivo à 

construção de argumentos com base em informações geográficas, a defesa de pontos de vista que 

respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à biodiversidade e ao outro, sem 

preconceitos de qualquer natureza. 

No que se refere às competências específicas de História, estimulam-se, entre outras, a 

análise e a compreensão do movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus 

significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes populações. 

Por fim, quanto às competências específicas de Ciências, o projeto integrador deste bimestre 

prevê a avaliação das aplicações da ciência e de suas tecnologias e suas e implicações políticas, 

socioambientais e culturais para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, 

incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho. 

Competências gerais desenvolvidas 

• Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

• Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 
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• Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos 
e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho 
e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com 
liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

• Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar 
e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os 
direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito 
local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, 
dos outros e do planeta. 

• Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

• Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência 
e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, 
inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Objetivos 

• Identificar a origem e a destinação do lixo eletrônico. 

• Classificar os tipos de e-lixo e diferenciar materiais recicláveis e não recicláveis. 

• Identificar empresas que fabricam os equipamentos eletrônicos e os principais países 
vinculados a essa fabricação (componentes, peças, baterias, etc.). 

• Compreender como ocorre o processo da globalização de descarte do lixo eletrônico 
relacionado à produção e ao consumo. 

• Analisar os principais impactos sociais e ambientais gerados pelo e-lixo em diferentes 
escalas (local, regional e global). 

• Realizar exposição sobre as alternativas para minimizar os impactos gerados pelo lixo 
eletrônico.  

Habilidades em foco 

Componentes 
curriculares 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Geografia 

Corporações e organismos 
internacionais 

(EF09GE02) Analisar a atuação das corporações internacionais e das 
organizações econômicas mundiais na vida da população em relação 
ao consumo, à cultura e à mobilidade. 

Transformações do espaço 
na sociedade urbano-
industrial 

(EF09GE11) Relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes 
do processo de industrialização com as transformações no trabalho 
em diferentes regiões do mundo e suas consequências no Brasil. 

História 
O Brasil e suas relações 
internacionais na era da 
globalização 

(EF09HI27) Relacionar aspectos das mudanças econômicas, culturais 
e sociais ocorridas no Brasil a partir da década de 1990 ao papel do 
País no cenário internacional na era da globalização. 

Ciências 
Preservação da 
biodiversidade 

(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de 
problemas ambientais da cidade ou da comunidade, com base na 
análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-
sucedidas. 
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Duração 

Ao longo do 1º bimestre, de acordo com o cronograma das aulas de Geografia, História e 

Ciências e do envolvimento de cada um desses componentes curriculares com o projeto.  

Material necessário 

• Computador com acesso à internet (pesquisa, produção de textos) e impressora. 

• Recipientes para armazenamento de lixo eletrônico coletado para triagem e exposição. 

• Luvas de borracha para manuseio do lixo eletrônico. 

• Cartolina. 

• Lousa e giz/caneta. 

• Caderno, lápis, borracha, canetas coloridas, régua, tesoura, cola, fita crepe, papel A4. 

Desenvolvimento 

Primeiramente, alinhe com os professores de História e de Ciências e os principais aspectos 

do desenvolvimento do projeto integração, tais como apresentação aos alunos, direcionamento das 

atividades, prazos e finalização.  

Etapa 1 – Apresentação do projeto e definição do objeto de estudo 

Para a apresentação do projeto aos alunos, produza um roteiro das ações contidas no 

projeto, com vistas a aprimorar a compreensão das etapas. Distribua os roteiros impressos e 

explique como será elaborado o produto final. Em todas as etapas, é importante permitir aos alunos 

a interação e a percepção da construção coletiva da qual vão participar. 

Nesta etapa, se possível, programe uma aula inicial com a participação dos outros professores 

envolvidos (História e Ciências), com vistas a abordar os diferentes enfoques sobre o lixo eletrônico a 

partir da exibição de trecho do documentário Obsolescência programada (direção: Cosima Dannoritzer. 

Espanha, 2010), que aborda a destinação ilegal desses resíduos para Gana, na África.  

Após a exibição, é interessante estabelecer relações históricas sobre o desenvolvimento 

tecnológico de equipamentos, a formação dos parques tecnológicos, o papel das grandes empresas e 

corporações na produção, o mercado envolvido no fornecimento de peças e componentes 

(relacionado ao tema da divisão internacional de trabalho) e um panorama geral sobre o problema 

do descarte de lixo eletrônico. 

Ao final da aula, solicite aos alunos que coletem lixo eletrônico (de casa, de vizinhos, dos 

parentes próximos e da escola) para trazer na próxima aula. 
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Etapa 2 – Pesquisa de informações e dados, triagem e classificação do e-lixo selecionado 

pelos alunos 

Para esta etapa, solicite aos alunos que se reúnam em grupos de até seis integrantes e propicie 

acesso à consulta de diversas fontes (livros, documentos na internet, matérias de imprensa e vídeos), 

de acordo com cada roteiro de investigação fornecido na primeira etapa. Providencie, também, o 

armazenamento adequado do material coletado pelos alunos para posterior triagem e classificação.  

Ainda nesta etapa, é importante orientar os alunos a averiguar se existem pontos de coleta 

de lixo eletrônico na cidade ou região, assim como normas existentes sobre a destinação desses 

resíduos. Todas as informações encontradas deverão ser anotadas no relatório de pesquisa, que será 

elaborado pelos grupos e entregue em data estipulada, com os resultados das informações 

levantadas e a análise do lixo eletrônico coletado (dados quantitativos e qualitativos). 

Etapa 3 – Confecção de pôsteres e montagem da exposição e-lixo  

Com base nos relatórios e por meio do auxílio dos professores envolvidos no projeto, será 

preciso orientar os grupos a elaborar pôsteres educativos sobre o tema. Oriente os alunos a 

contemplar a síntese dos objetivos, ilustrações, gráficos, diagramas e resultados alcançados. É 

possível a confecção de forma digital ou manual. 

Após esta etapa, organize a montagem da exposição com todo o material e-lixo que foi coletado, 

o qual deverá ficar exposto em um local adequado, bem como com os pôsteres produzidos. Aproveite 

esse momento para discutir sobre o descarte inadequado do e-lixo e os impactos socioambientais, 

como contaminação do solo, da água, das plantas e causando doenças em pessoas e animais. 

Etapa 4 – Divulgação dos trabalhos 

A última etapa do projeto envolve a apresentação e a socialização das informações 

levantadas pelos grupos, concomitantemente à abertura da exposição “E-Lixo”, com participação de 

diferentes turmas da escola.  

Após o encerramento dessas atividades, promova uma autoavaliação sobre o aprendizado no 

projeto integrador e uma roda de conversa sobre o tema abordado. As propostas podem ser 

discutidas com a direção da escola, a exemplo da manutenção de parte do acervo da exposição (que 

poderá ser utilizada para fins pedagógicos). Os demais resíduos deverão ser destinados para algum 

ponto de coleta ou centro de triagem na cidade ou na região. 
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Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação deste projeto pode ser feita com base nas seguintes atividades previstas no 

projeto integrador: 

• entrega do relatório de pesquisa; 

• entrega e apresentação dos pôsteres; 

• participação na montagem da exposição do e-lixo; 

• entrega de autoavaliação individual. 

Para a composição final do projeto integrador, recomenda-se a atribuição de pesos 

diferenciados para cada uma dessas atividades, a critério do professor de Geografia auxiliado pelos 

professores de História e Ciências. 

Para saber mais – Aprofundamento para o professor 

POOLE, Steven. Quarta revolução industrial – Adaptar-se à nova tecnologia ou 

perecer (mas é isso mesmo?). Com Ciência, Dossiê 195, 8 fev. 2018. Disponível em: 

<http://www.comciencia.br/quarta-revolucao-industrial-adaptar-se-nova-tecnologia-

ou-perecer/>. Acesso em: 12 nov. 2018. 

VAL, Marian. A história do e-lixo: O que acontece com a tecnologia depois que é 

descartada. Gimodo Brasil. Disponível em: <https://gizmodo.uol.com.br/a-historia-

do-e-lixo-o-que-acontece-com-a-tecnologia-depois-que-e-descartada/>. Acesso em: 

12 nov. 2018. 
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